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Hjemmesider:
www,danskku ltu r.dk
www.danskkultur.nu
www.islaminfo.dk

E-mail:
info@danskkultur.dk

Bank:
Danske Bank
konto 1551-16887250

CVR-nr.
21956600

Formand:
Axel Artke tlf. 28569993
Mail: formand@danskku ltu r.d k

Næstformand:
Peter Krogsten tlf. 21655736
Mail : naestformand@danskku ltu r,d k

Kasserer:
Torben Cåroc tlf . 27 478035
Mail : kasserer@danskkultu r.dk

Sekretær:
Søren Lind Jensen tlf. 20260817
Mai I : sekretaer@danskku ltu r.d k

Webmaster:
Hans Christophersen
Mail : webmaster@danskku ltu r.d k

Revisor:
Hans Peter Rasmussen tlf. 20135148
Mail : revisor@danskkultur.dk

lndmeldelse:

På www.danskkultur.dk kan du læse
meget mere om foreningen og melde
dig ind.

Du er også velkommen til at
kontakte de ovennævnte for at få
flere oplysninger.
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Danmarks ku ltu rel le opløsning

Siden 1980'erne har Danmark
undergået en kulturel opløsning
uden fortilfælde. Det er der flere
grunde til:

,, Uden at være spurgt er den
danske befolkning blevet påført
hundredtusinder af indvandrere fra
MellemØsten og Nordafrika. Deres
samfundsopfattelse baseres på
islam, klantænkning og sharialov,
hvad der er uforeneligt med dansk
demokrati og levevis. De samler sig i

ghettoer, hvor dansk lov og ret ikke
gælder, de belaster alle samfundets
institutioner, og de koster os årligt
netto 36 milliarder kr. lfØlge
finansministeren vil det fortsætte
århundredet ud.

' Den massive indvandring udgør
ikke blot en tung, økonomisk
byrde, men også en trussel mod
grundlæggende, danske værdier
såsom tillid, hæderlighed, solidaritet
og ligeværdighed mellem kønnene.

Gru nd lovens garantier om
ytringsfrihed tilsidesættes. Den
såkaldte racismeparagraf (5 266 b)

sigter angivelig på at beskytte
mindretal, men bruges i realiteten til
at forhindre kritik af islam.
Paragraffen tillader desuden ikke, at
man fører sandhedsbevis for sine
ytringer. Den er en hån mod et oplyst
folk som det danske.

Folkeskolen er under opløsning.
Det ses både af PlSA-målingerne
og af flugten til privatskoler,
Samtidig stiger antallet af
fu nktionel le analfabeter. Forfejlet
skole- og integrationspolitik er
årsagen,

Fol keti n gets suveræn itets-
afgivelser i forbindelse med
ratificering af EU-traktater bidrager
også til oplØsningen. Det skaber
mistillid til politikerne og demokratiet,
når en traktat, der er forkastet ved en
folkeafstemning, alligevel ratificeres i

en sminket udgave, således som det
skete med Lissabon-traktaten i 2007.

Hertil kommer skiftende
regeri ngers u nderkastelse u nder
FN's og EU's konventioner og deres
accept af EU-domstolens politiseren.
Regeringerne retter ind efter
konventionerne og dommene
trods Danmarks retslige forbehold
og FN's tvivlsomme legitimitet,

Den kulturradikale elite medvirker
også til opløsningen. Dens leflen for
islam og foragt for danskhed præger
både DR og TVz. Under dække af
"politisk korrekthed" svigter desuden
den skrevne presse sin pligt til at
bringe sandfærdige oplysni nger.

G ru nd I ovsforen i n gens vi rksom hed

Det er kulturopløsende forhold
sbm de nævnte, Grundlovsforenin-
gen Dansk Kultur modsætter sig,
Udgangspunktet er følgende
principper:

Det er et folks indlysende ret
at værne om sit land og sin frihed.

, lndvandring accepteres kun, hvis
den tjener danske samfu ndsinteres-
ser og ubetinget respekterer dansk
kulturs forrang for fremmede
kulturer.

Fremmed kulturimperialisme og
koloniseri ng skal modarbejdes.

Dansk kultur - med rØdder i

vikingetid og formet gennem
historien, kristendommen og folkelige
bevægelser - er et uopgiveligt gode.

De værdier og menneskesvn,
der udspringer af den kristne og
hellenske kulturarv, skal forsvares.

Kendskabet til dansk historie
og til danske traditioner og
værdier, såsom skikke, tonekunst
og sangskat, skal udbygges.

'Politikerne, skolen, kirken og de
offentlige institutioner har pligt til at
fremme dansk kultur i ord og gerning.

.r Ytringsfriheden skal styrkes,
og al censur modvirkes.

' Danmarks Riges Grundlov
må ikke tilsidesættes til fordel for
i nternationale konventioner.

I lyset af kulturopl6sningen
og principperne er det
Grundlovsforeningens formål at
styrke danske normer og værdier.
Det sker på to fronter:

, Grundlovsforeningen værner
om Danmarks nationale identitet
og kulturarv og bekæmper al
ideologisk og religiøs fanatisme,
der undergraver vores demokrati,
menneskesvn og levevis.

Foreningen forsvarer danskernes
grundlovsbestemte rettigheder og
modsætter sig i ndskrænkninger
af ytringsfriheden, trosfriheden,
forsam I i n gsf ri heden, ejendomsretten
og den nationale suverænitet.

Grund lovsforeningen Dansk Kultur
er politisk uafhængig. Den udgiver
bøger og foldere, afholder
foredrag oB møder og deltager i

mediedebatter. Foreningen yder
desuden Økonomisk stØtte til
aktiviteter, der harmonerer med
dens formå|.


